KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2021/014878-015

05. 08. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica 1
Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej "tunajší úrad") ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, pre oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zber odpadov zo servisnej
činnosti Zeppelin SK s.r.o. ", predložené
navrhovateľom:
Obchodné meno: Zeppelin SK s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica – Kráľová
IČO: 31 579 710
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne: Kremnička
územie
Parcely číslo: KN C 293/3, C 293/4
toto rozhodnutie:
navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Zber odpadov zo servisnej
činnosti Zeppelin SK s.r.o.“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú zmenu
je možné požiadať o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ, Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica- Kráľová, IČO: 31 579 710,
doručil dňa 19.05.2021 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OU
BB, OSZP“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o EIA“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo servisnej činnosti,
vypracovanej podľa Prílohy č. 8a k zákonu o EIA.
Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona o EIA do kapitoly:
9. Infraštruktúra
Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia: Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
B. 9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok
Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je Ing. Martin Slosiarik, Topoľová 33, 974 01 Banská
Bystrica, 11.05.2021.
Navrhovaná zmena činnosti, respektíve pokračovanie existujúcej, povolenej činnosti je realizovaná v zastavanom
území mesta v rozsahu do 1 000 m2 podlahovej plochy, ktorá už je povolená a je realizovaná.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje pokračovanie v existujúcej činnosti zbieraných odpadov zo servisnej
činnosti, podľa novej legislatívy odpadového hospodárstva, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Zariadenie na zber odpadov prevádzkovateľa Zeppelin SK s.r.o.
(ďalej len Zeppelin SK), nie je v určenom priestore novou činnosťou z pohľadu činnosti v zmysle zákona o EIA.
Navrhovaná činnosť, „Zber odpadov zo servisnej činnosti Zeppelin SK s.r.o.“, ktorá rieši zber odpadov zo servisnej
činnosti vykonávanej výlučne pracovníkmi Zeppelin SK, ktorá je vykonávaná mimo miesta prevádzky, keď
navrhovateľ vykonáva servisnú činnosť na mieste umiestnenia strojného zariadenia (u zákazníka resp. v mieste
umiestnenia, vykonávania práce daného strojného zariadenia). Činnosť zberu odpadov z servisnej činnosti je v tejto
lokalite prevádzkovaná minimálne od roku 2012.
Zariadenie na zber nie je prístupné na zber odpadov od fyzických osôb alebo zber odpadu od iných držiteľov odpadu.
Zariadenie na zber odpadov je určené len na preberanie odpadu, ktorý vznikol pri činnosti pracovníkov Zeppelin SK,
v nadväznosti na § 14 ods. 9 zákona o odpadoch, ktorý určuje že: „ Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, v organizačnej
zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby
je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.“
Stručný opis technického a technologického riešenia existujúcej činnosti Zariadenia na zber odpadov
Zeppelin SK s.r.o., sa zaoberá predajnou a servisnou činnosťou. Navrhovaná činnosť je situovaná v danej lokalite
z dôvodu vlastníckeho vzťahu navrhovateľa činnosti k existujúcemu areálu. Činnosť zberu odpadov zo servisnej
činnosti in situ / poľný servis, využije existujúce technické prostriedky prevádzkovateľa v súčasnosti využívané na
zber daných odpadov.
Realizácia činnosti zberu odpadu v danej lokalite je riešená ako súčasť nevýrobnej služby, ako nevyhnutná plocha
technického vybavenia vykonávanej opravárenskej a servisnej činnosti, v súlade s platným územným plánom
sídelného útvaru Banská Bystrica. Výhodou umiestnenia činnosti je jej lokalizácia, dobrá dopravná prístupnosť a
koncepčné riešenie problematiky nakladania odpadom v spoločnosti Zeppelin SK s.r.o. ako pôvodcu odpadov, ktorý
vznikne priamo v servisnej prevádzke spolu so zberom odpadov zo servisnej činnosti in situ / poľný servis.
Areál zariadenia je oplotený, zabezpečený a príslušne označený. Odpady ktoré sú premetom zberu sú dočasne
zhromažďované a utriedené podľa jednotlivých druhov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch. Za účelom zberu
a zhromažďovania odpadov žiadateľ využíva technické zariadenie, nádrž na skladovanie opotrebovaných olejov
o objeme 2,25 m3. Jedná sa o skladovaciu nádrž dvojpášťovú, kvadratického tvaru, vizuálne kontrolovateľnú,
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vybavenú plniacim potrubím s priemerom 30, stláčacím potrubím 60 x 3,0, odvetrávacím potrubím s priemerom
60 x 3,0 s nepriebojnou poistkou, meracím prístrojom hladiny. Na uvedenú nádrž, bola v roku 2020 urobená
skúška tesnosti nádrže, ktorá je prílohou tohto oznámenia ( príloha č.5 ). Prípadne využíva IBC kontajnery o
objeme 1 m3 a ďalšie nádoby na nebezpečné odpady, zastrešené vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy na
zhromažďovanie odpadov zabezpečené voči priesakom a odolné voči nebezpečným látkam v odpadoch, ktoré budú
predmetom zhromažďovania, spevnené prístupové a manipulačné plochy na prevádzke sú odvedené cez lapač
ropných látok. Nádoby, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromaždené, sú označené príslušným Identifikačným
listom nebezpečného odpadu. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi budú dodržiavané ustanovenia STN 65 0201 o
skladovaní horľavých kvapalín. Obaly a nádoby určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú udržiavané
v technickom stave zabraňujúcom prípadnému úniku odpadu. Pri manipulácii s nebezpečným odpadom sa bude
konať tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
V rámci zariadenia sú vybudované príslušné inžinierske siete, vodovod, rozvod elektrickej energie, a spevnené
plochy. Zásobovanie zariadenia Zeppelin SK vodou je riešené rozvodom vody z verejného vodovodu. Zásobovanie
zariadenia Zeppelin SK s elektrickou energiou je z verejnej siete z existujúcej rozvodne NN v príslušnom areáli.
Existujúce zariadenia Zeppelin SK svojou výmerou a urbanistickým riešením plne vyhovuje pre navrhovanú zmenu
– pokračovanie v činnosti.
Opis širších vzťahov lokality územia, najmä vo vzťahu k povrchovým vodám a podzemným vodám, vodárenským
zdrojom, prírodným liečivým zdrojom, prírodným minerálnym vodám a k ich ochranným pásmam
Ochrana podzemných vôd
Lokalita leží mimo ochranných pásiem zdrojov podzemných vôd. V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne
zdroje prírodných liečivých a minerálnych vôd ani ich ochranné pásma.
Odkanalizovanie areálu je realizované dvomi kanalizačnými zberačmi A a B. Potrubie zaolejovaných vôd je zaústené
do kontrolnej šachty pred lapačom ENVIA TNC typ H 40s-II (zberač B), resp. rozdeľovacej šachty pred lapačom
ENVIA TNC typ H 100s-II. Za lapačmi pokračuje kanalizačné potrubie do šachty D1 dažďovej kanalizácie a odtiaľ
voda odteká do retenčnej dažďovej nádrže. Potrubie dažďovej kanalizácie je vyhotovené vzhľadom na jeho uloženie
v spevnených plochách (ťažká prevádzka) z rúr korugovaných BOCR Terakan SN 16, v dimenziách DN 250, 300,
400, 500. V zelených plochách sa použilo potrubie pre menšie zaťaženie. Do hlavného potrubia kanalizácie - zberača
sa zaústili krátkymi prípojkami potrubia od jednotlivých vpustí. Potrubie je uložené v ryhe v sklone 0,6 %, Na
kanalizácii sú kontrolné šachty.
Odlučovače ropných látok
Na prečistenie potenciálne zaolejovaných vôd z parkovacích a manipulačných plôch v areáli spoločnosti sú osadené
odlučovače olejov typ ENVIA TNC, výrobca PURECO s.r.o. Bratislava.
Retenčná nádrž dažďovej vody
Nádrž slúži na zachytenie nárazového množstva dažďových vôd zo spevnených plôch areálu. Zachytená dažďová
voda, prečistená na lapačoch oleja, je podľa potreby využívaná a z nádrže čiastočne vsakuje do podložia, alebo
je prebytočná voda prečerpávaná do recipientu – potok Kremnička. Využitie akumulovanej vody je za účelom
zavlažovania, čistenie komunikácií a spevnených plôch, umývanie stroj. techniky.
Stručný opis technického a technologického riešenia navrhovanej zmeny činnosti zariadenia na zber odpadov
Zmenou činnosti, resp. pri pokračovaní v činnosti, nebudú ovplyvnené žiadne ochranné pásma alebo protipožiarna
ochrana objektov. Zmena činnosti, resp. pokračovanie, v činnosti si nevyžaduje stavebné práce. Súčasťou zariadenia
Zeppelin SK sú príručné váhy, spevnené plochy a plocha na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, skladové
priestory a administratívne zázemie.
Údaje o vstupoch
Záber pôdy navrhovanej zmeny činnosti
Pri navrhovanej zmene činnosti resp. pri pokračovaní v činnosti nedôjde k záberu pôdy.
Spotreba vody
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Objekt je napojený sa existujúci zdroj vody – verejnú vodovodnú sieť. Navrhovanou zmenou činnosti resp.
pri pokračovaní v činnosti nedôjde k nárastu alebo k zmene odberu vody. Zmena činnosti na prevádzke resp.
pokračovanie v činnosti neovplyvní hydrologické ani hydrogeologické pomery dotknutého územia.
Ostatné surovinové zdroje
Navrhovanou zmenou činnosti, resp. pri pokračovaní v činnosti, nedôjde k nárastu alebo k zmene vstupných surovín.
Energetické zdroje
Energetický zdroj pre zabezpečenie prevádzky predstavuje elektrická energiu. Zmena navrhovanej činnosti, resp.
pri pokračovaní v činnosti, si nevyžiada nové energetické požiadavky pri ich prevádzke.
Dopravná a iná infraštruktúra
Prevádzka má vybudovanú kompletnú infraštruktúru. Zmenou činnosti, resp. pokračovaním v činnosti, nedôjde k
zmene nárokov na dopravu a infraštruktúru.
Nároky na pracovné sily a iné nároky
Zmenou činnosti resp. pri pokračovaní v činnosti nedôjde k zmene nároku na pracovné sily alebo iných nárokov.
Údaje výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia
Zmena činnosti, resp. pokračovanie v činnosti, nebude mať vplyv na zmenu zdroja znečistenia ovzdušia a k zmene
množstva a druhu emisií z realizovanej činnosti.
Vodné hospodárstvo – odpadové vody
Zmena činnosti, resp. pri pokračovaní v činnosti na zariadení Zeppelin SK, sa uvažuje len s etapou prevádzky, t.j.
potreba pre hygienické účely pracovníkov a požiarna voda, ktorá zostane bez zmeny. Splaškové odpadové vody
zo sociálnych zariadení sú odvedené do verejnej kanalizácie. Vody z povrchového odtoku, zo striech a spevnených
plôch sú voľne zvedené.
Odpadové hospodárstvo
Zmena činnosti, resp. pokračovanie v činnosti nebude mať vplyv na celkové odpadové hospodárstvo v rámci širšieho
okolia. Zmenou činnosti sa nepredpokladá vznik nových druhov odpadu alebo navýšenie množstva produkovaných
odpadov. So všetkými odpadmi na prevádzke je nakladané v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva
a rozhodnutiami orgánov štátnej správy.
Odpady za účelom zberu budú od pôvodcov odoberané pri realizácií servisnej a opravárenskej činnosti, ktorá bude
vykonávaná u zákazníka mimo miesta prevádzky Zeppelin SK, keď navrhovateľ vykonáva servisnú činnosť tzv.
in situ / poľný servis, na mieste umiestnenia strojného zariadenia, resp. v mieste umiestnenia – vykonávania práce
daného strojného zariadenia.
Priebežne a pred naplnením kapacitných priestorov Zberne bude odpad podľa potreby odvážaný a odovzdávaný
ďalšej oprávnenej organizácií na základe zmluvného vzťahu na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie. Zmluvné
vzťahy s oprávnenými subjektmi budú podľa potreby aktualizované. Preprava nebezpečných odpadov zo zariadenia
na zber bude vykonávaná vždy na základe právoplatného súhlasu na prepravu odpadov. Pri nakladaní s
nebezpečnými odpadmi budú dodržiavané ustanovenia STN 65 0201 o skladovaní horľavých kvapalín. Obaly a
nádoby určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú udržiavané v technickom stave zabraňujúcom
prípadnému úniku odpadu. Spôsob nakladania s odpadmi v Zberni bude riešený v Prevádzkovom poriadku
zariadenia. Organizácia činnosti Zberu odpadu bude prebiehať na základe prevádzkového poriadku podľa
nasledovných krokov:
1. príjem odpadov od servisných technikov, vstupná kontrola, vykládka
2. triedenie, identifikácia, označenie
3. zhromažďovanie a dočasné skladovanie odpadov
4. výstupná kontrola a odvoz ku zmluvným partnerom, oprávneným subjektom na nakladanie s daným odpadom,
konečným zhodnotiteľnom alebo zneškodňovateľom daného odpadu.
Odpady, ktoré sú premetom zberu zo servisnej činnosti sú dočasne zhromažďované a utriedené podľa jednotlivých
druhov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch. Množstvo zbieraného odpadu je evidované. Odpady zo zariadenia
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Zeppelin SK sú následne na základe zmlúv a obchodných dohôd odovzdávané oprávneným organizáciám na
nakladanie s nimi.
Odvoz komunálneho odpadu od pracovníkov zariadenia Zeppelin SK je zabezpečený v zmysle VZN mesta Banská
Bystrica.
Kategorizácia odpadov – pôvodná v rámci existujúcej činnosti zariadenia na zber odpadov
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov sa nakladá, t.j. predmetom zberu, nakladania, zhromažďovania či
prepravy do tohto priestoru zariadenia sú nasledovné odpady zaradené podľa aktuálne platnej legislatívy vyhlášky
č. 365/2015 Z.z. v rozsahu odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke.
Katalóg. č. Názov odpadu Kategória
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovane, handry na čistenie, ochranné
odevy kont. nebezpečnými látkami N
16 01 07 olejové filtre N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
16 06 01 olovené batérie N
Kategorizácia odpadov –v rámci oznámenej zmeny činnosti
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov v rámci oznámenej zmeny činnosti sa bude nakladať t.j. predmetom
zberu, nakladania, zhromažďovania či prepravy do tohto priestoru zariadenia v rovnakom rozsahu ako v súčasnosti,
respektíve odpad majúci rovnaký charakter a vlastnosti zakategorizovaný podľa iného budúceho legislatívneho
zaradenia.
Katalóg. č. Názov odpadu Kategória
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifik, handry na čistenie, ochranné odevy
kont. nebezpečnými látkami N
16 01 07 olejové filtre N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
16 06 01 olovené batérie N
Odpad je do zariadenia priebežne dovážaný a odvážaný v rozsahu cca do 100 t/rok. Odpad je následne odovzdávaný
oprávneným subjektom na ďalší zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie
Hluk a vibrácie
Pri doterajšej prevádzke zariadenia Zeppelin SK bola zdrojom hluku a vibrácií vplývajúca na vonkajšie prostredie
najmä doprava - špedícia odpadu na vstupe a výstupe do zariadenia a manipulácia s odpadom. Vzhľadom na
jestvujúci stav dopravy viazanej na dotknuté územie a blízke okolie, zmena činnosti nepredstavuje príspevok a
prekročenie prípustných hodnôt akustického tlaku pre dennú dobu.
Zdroje hluku, vibrácii
Etapa prevádzky
Bodové zdroje hluku
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Počas prevádzky bude v areáli zberne odpadov zo servisnej činnosti in situ / poľný servis vznikať hluk pri
nasledujúcich situáciách:
- pri odovzdávaní zhromaždeného vyzbieraného odpadu na odvoz v dobe manipulácie pri jeho nakladaní do
zberového kontajneru alebo prepravného vozidla a cisternového vozidla. Bude sa jednať o zdroj hluku v podobe
nakladača – vysokozdvižného vozíka, chodu motoru nakladača, cisternového vozidla v hodnote max cca 80 dBA.
Líniové zdroje hluku
Ďalším nevýznamným zdrojom hluku je automobilová doprava. Prevádzka Zberne navýši súčasnú intenzitu dopravy
v území o max cca 4 ľahké nákladné automobily (dodávkové servisné vozidlá) týždenne a 1 veľké nákladné vozidlo
mesačne. Intenzita dopravy súvisiaca s prevádzkou Zberne odpadov bude veľmi nízka. Vzhľadom k uvedenej
frekvencii dopravy bude táto záťaž hlukom zanedbateľná. Doprava v súvislosti so Zberňou odpadov zo servisnej
činnosti in situ / poľný servis bude prevádzkovaná v dennej dobe.
Plošné zdroje hluku
V areáli zariadenia Zeppelin SK nie je umiestnený plošný zdroj hluku. Navrhovanou zmenou činnosti prevádzky v
areáli sa akustická záťaž území nezmení.
Zásady správneho nakladania s odpadom
Predmetom zberu budú odpady vznikajúce výlučne pri servisných činnostiach, vykonávaných spoločnosťou
Zeppelin SK s.r.o. u zákazníka in situ / poľný servis a sú z daného miesta vykonania servisnej činnosti ich držiteľom,
t.j. spol. Zeppelin SK, prepravované cestnou dopravou na prevádzku Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50,
974 05 Banská Bystrica. Po naplnení kapacitných priestorov zariadenia na zber je odpad podľa potreby odvážaný a
odovzdávaný ďalšej oprávnenej organizácií na základe zmluvného vzťahu na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie,
tak aby neboli prekročené momentové kapacitné možnosti zaradenia na zber odpadu.
Iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície
Ďalšie očakávané vplyvy sa oznamovanou zmenou činnosti neočakávajú.
Pokračovanie v činnosti prevádzky zberne odpadu nepredstavuje žiaden nárok na realizáciu stavebných prác a preto
je neaplikovateľné preverovanie Technicko - kvalitatívnych podmienok MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov
a iných plôch z dlažby, technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách.
Pokračovanie v činnosti prevádzky zberne odpadu nepredstavuje žiaden nárok na realizáciu stavebných prác, preto
je neaplikovateľné preverovanie možnosti pre použitie retenčnej dlažby, neopodstatnené, vzhľadom na skutočnosť,
že predmetom zámeru nie je realizácia žiadnej stavby, nakoľko v areáli sa už nachádzajú existujúce parkovacie
miesta kapacitne postačujúce.
Pokračovanie v činnosti vo svojom rozsahu nemôže ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability,
činnosť zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, a preto prípadná požiadavka na vypracovanie
dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods3. až 5. zákona OPK č. 543/2002 Z.z. je neopodstatnená.
Prevádzka zariadenia na zber odpadov nie je v rozpore s ochranou zelene. Výrub vysokej zelene alebo iných
krovných porastov sa nebude realizovať.
Pokračovanie v činnosti nie je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Kontrola jednotlivých
podmienok a ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. je riešená štandardným postupom vodoprávneho konania,
príslušným povoľovacím, prípadne kontrolným štátnym orgánom pri činnosti prevádzky. Pri manipulácii s
nebezpečnými látkami sa budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. (§ 39) a následne vyhlášky MŽP
SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
Prevádzka zariadenia na zber odpadov nie je definovaná ako zdroj znečistenia ovzdušia a preto akákoľvek prípadná
požiadavka na Imisno-prenosové posudzovanie vplyvu činnosti zariadenia na zber odpad, na kvalitu ovzdušia
emitovanými znečisťujúcimi látkami, pre účely posúdenia vplyvov na životné prostredie je neopodstatnená.
Pokračovanie v činnosti nerieši realizáciu žiadnej novej stavby a nedôjde k zmene výškových parametrov a tým
k zhoršeniu svetlo-technických podmienok pod normou určenú hranicu a preto nie je opodstatnená prípadná
požiadavka na vypracovanie svetlo-technického posudku.
Pokračovanie v činnosti nerieši realizáciu žiadnej novej stavby a nedôjde k zmene využitia existujúcich plôch alebo
k novému záberu pôdy, preto nie je opodstatnená prípadná požiadavka na vypracovanie dendrologického posudku.
Pokračovanie v činnosti nerieši realizáciu žiadnej novej stavby, preto nie je opodstatnená prípadná požiadavka na
výškové a funkčné zosúladenie s najbližšou výstavbou.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
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KÓPIA
Vydanie rozhodnutia, ktorým bude udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods.
1 písm d) zákona o odpadoch.
OU BB, OSZP, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa §
3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b)
zákona o EIA, informoval podľa § 29 ods. 6 zákona o EIA dotknutú obec, dotknuté orgány, povoľujúce orgány,
rezortné orgány a všetkých známych účastníkov, že začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných
vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom. Oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom stránke Okresného úradu Banská Bystrica, a na webovej
stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na OU BB, OSZP svoje písomné
stanoviská v rámci zisťovacieho konania nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 08498/2021/
ODDUPZP-2 zo dňa 08.06.2021, konštatuje:
- zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/015452-002
zo dňa 08.06.2021, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového
hospodárstva, ako povoľujúci a dotknutý orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §
108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) dáva k predloženému zámeru nasledovné pripomienky:
- navrhovateľa upozorňujeme na povinnosť mať príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve
udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch (Od
01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť rozhodnutia vydaného
pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať);
- navrhovateľa upozorňujeme na povinnosť mať príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve
udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona
o odpadoch (Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť
rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať);
- navrhovateľa upozorňujeme na povinnosť mať príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve
udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona
o odpadoch (Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť
rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať);
- navrhovateľa ďalej upozorňujeme, že pri prevádzke zariadenia je potrebné dodržiavať všetky platné právne
predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať
platnú legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/015404-002
zo dňa 09.06.2021, konštatuje:
Okresný úrad, príslušný podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. v) zák. 543/2002 Z. z., podľa § 9 ods. (1)
pís. w) zák. 543/2002 Z. z. v súlade s § 29 ods. (9) a § 18 ods. (2) písm. d) zák. 24/2006 Z. z. dáva na vec z hľadiska
záujmov ochrany prírody a krajiny súhlasné stanovisko bez pripomienok.
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KÓPIA
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/015430-002
zo dňa 09.06.2021, konštatuje:
Tunajší úrad podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nasledovné stanovisko:
1. Realizáciou zámeru navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku veľkého ani stredného zdroja znečisťovania ovzdušia
v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so záujmami ochrany ovzdušia v územnom celku Banská Bystrica.
3. Tunajšia štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá
pripomienky.
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
nepožaduje ďalej posudzovať navrhovanú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/015762-002
zo dňa 10.06.2021, konštatuje
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného hospodárstva k
zaslanému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo servisnej činnosti“
v zmysle § 29 ods. 9 zákona o EIA zasiela stanovisko a žiada dodržať podmienky zo strany navrhovateľa, a to v
rozsahu:
1. Počas užívania stavby prísne dbať na ochranu pôdy, povrchových a podzemných vôd, pred kontamináciou
znečisťujúcimi látkami, nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
2. Zabezpečiť, aby zastrešené vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami,
nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené záchytnými
zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
3. Vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti nádrže a IBC kontajnerov na
skladovanie nebezpečných látok a dodržať vyhlášku č. 200/2018 Z. z..
4. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami je možné len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné,
odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a konštruované
v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem a legislatívnymi požiadavkami.
5. Pred uvedením nových zariadení do prevádzky je potrebné zabezpečiť vykonanie skúšok tesností nádrže. Kontrolu
a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne
skúšanie.
6. Pre zariadenia, v ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný vypracovať
prevádzkový poriadok, plán údržby opráv a plán kontroly a oboznámiť obsluhu s predmetným poriadkom a plánom.
7. Pri používaní znečisťujúcich látok dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona - zaobchádzanie so znečisťujúcimi
látkami.
8. Zabezpečiť sledovanie a včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, prípadný únik ihneď ohlásiť orgánu štátnej
vodnej správy.
9. Oboznámiť pracovníkov s osobitnými predpismi a podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi
látkami.
10. Pravidelne preškoľovať zamestnancov o postupe pri úniku znečisťujúcich látok.
11. S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako so znečisťujúcimi látkami.
12. Zároveň upozorňujeme navrhovateľa, že nakoľko zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k navýšeniu množstva
ako odoberaných tak vypúšťaných vôd, resp. k manipulácii so znečisťujúcimi látkami, je povinný sa riadiť
príslušnými stanoviskami, súhlasmi a povoleniami na osobitné užívanie vôd, ktoré vydal príslušný orgán štátnej
vodnej správy.
13. Pri každej jednej zmene je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia na osobitné užívanie
vôd resp. o vydanie nového súhlasu, ak dôjde k navýšeniu množstva vypúšťaných vôd z povrchového odtoku resp.
k zmene priestorov aj nádob na uskladňovanie nebezpečných látok.
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KÓPIA
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať
platnú legislatívu v oblasti štátnej vodnej správy.
6. Okresné riaditeľstvo hasičškého a záchranného zboru v Banskej Bystrici, list č. ORHZ-BB2-2021/000339-002
zo dňa 07.06.2021, konštatuje:
- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového
hospodárstva, list č. 31386/2021;9807/2021-10.1 zo dňa 10.06.2021, konštatuje:
Z vecnej pôsobnosti odboru k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme žiadne pripomienky.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
Dotknutá obec - mesto Banská Bystrica zverejnila od 28.05.2021 informáciu o doručení oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti neboli doručené
stanoviská od verejnosti.
OU BB, OSZP upovedomil účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania
a možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, poprípade navrhnúť jeho
doplnenie, listom č. OU-BB-OSZP3-2021/014878-012 zo dňa 28.06.2021. Žiadateľ mal právo nazerať do spisu a
robiť si z neho výpisky, za prítomnosti zástupcu správneho orgánu, na základe čoho by si správny orgán urobil
záznam obsahujúci požadované údaje.
Dňa 30.06.2021 sa uskutočnilo nazeranie do spisu č. OU-BB-OSZP3-2021/014878 navrhovateľom, v zastúpení
spoločnosťou UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 656 839, na základe Plnomocenstva
zo dňa 16.12.2019, podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, a OU BB, OSZP poskytol fotokópie stanovísk.
Príslušný orgán zobral stanoviská na vedomie. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne
nesúhlasné stanovisko. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebola doručená požiadavka na posudzovanie
podľa zákona o EIA. Doručené stanoviská neobsahovali také podmienky, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výrokovej
časti rozhodnutia, nakoľko sa nejednalo o podmienky, ktoré by mali povahu eliminovania, alebo zmierňovania
vplyvu na životné prostredie.
Príslušný orgán má za to, že konzultácie v tomto štádiu zisťovacieho konania neboli potrebné, nakoľko dotknuté
orgány vydali stanoviská, ktoré v plnej miere obsiahli informácie na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Doručené stanoviská neuvádzali také pripomienky, ani žiadne nové skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ďalej posudzovať, za predpokladu plnenia právnych predpisov na ochranu
jednotlivých zložiek životného prostredia a je možné ich uplatniť v ďalších povoľovacích činnostiach.
Pripomienky vyplývajúce z dodržiavania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného
prostredia je navrhovateľ povinný dodržiavať pri realizácií navrhovanej činnosti, a preto neboli osobitne zapracované
do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
OU BB, OSZP posúdil zmenu navrhovanej činnosti uvedenej z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej
činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a
zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní
zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho
postupu v zmysle ustanovení zákona použi OU BB OSZP Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o EIA,
uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
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Kritériá pre zisťovacie konanie boli zodpovedané v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ako aj v stanoviskách
dotknutých orgánov, a následne posúdené príslušným orgánom, z čoho vyplynulo, že sa daná činnosť nebude
posudzovať.
OU BB, OSZP, dôkladne preštudoval všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a
podrobne sa zaoberal ich vyhodnotením. Pripomienky vyplývajúce z dodržiavania všeobecne platných záväzných
predpisov vo veci ochrany životného prostredia je navrhovateľ povinný dodržiavať pri realizácií zmeny navrhovanej
činnosti, a preto neboli osobitne zapracované do výrokovej časti tohto.
OU BB, OSZP vyhodnotil vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, a má za to, že vplyvy na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo
významné, za predpokladu dodržania požiadaviek na vstupy navrhovanej činnosti a na základe údajov o výstupoch,
ktoré sú uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať
podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženia prostredia s pôvodne posudzovaným
stavom.
OU BB, OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a
samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a
bezpečnostných opatrení, zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať taký zásah do životného prostredia,
ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29
ods. 12 zákona o EIA, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
UMWELT, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
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OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V BANSKEJ BYSTRICI, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
1
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica 5
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0069804/2021

Vec: "Pokračovanie v činnosti zberu zo servisnej činnosti" - predloženie oznámenie o zmene navrhovanej činnostirozhodnutie EIA
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

05.08.2021
12:39

Ratica Jozef, Ing.

vedúci

OU-BBOSZP

vedúci odboru

Nie
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